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1.Общинската собственост се използва по предназначение и в
интерес на населението.

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРЕЗ МАНДАТ 2011-2015Г.
/Втората година от управлението през мандат 2011-2015 г./

2. За неизползвания сграден фонд на закритите училища и детски
градини и др са предприети разпоредителни действия с цел да се
прекрати тяхната разруха, но за съжаление инвеститорски интерес
липсва.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Изминаха две години от началото на мандат 2011-2015 г. С тези
2 години приключи първата декада от моето управление. Десет
години са време през което човек може да потъне в рутина и да
забави темпото, но също така са време през което един управленец
може да напрупа опит, да повиши изиксванията към самия себе си
и да работи с още по-динамично темпо. Преди 10 години започнах
с призива „Да подредим дома си”. Давам си сметка, че за първите 4
години сме оправдали кредита на доверие, защото и следващия ми
призив, отправен през 2007 г. „С вас продължаваме напред” отново
донесе победа и така стигнахме до „Заедно продължаваме напред”
и трети мандат.
Оценявайки двете години на мандат 2011-2015 мога да отчета,
че през цялото време упорито и последователно са реализирани
голяма част от поетите ангажименти за постигането на
основните приоритети в управленската ми програма.
1. Осигуряване възможности за заетост и получаване на доходи
Постигането на тази цел има пряко отношение към благоденствието
на хората, към сигурността им в днешния и утрешния ден. Мерките
в тази област са насочени към създаване на условия за работа и
подпомагане на съществуващите фирми, поощряване инициативата на
всеки гражданин и селско стопански производител, участие в програми
за заетост.
По отношение подкрепата за бизнеса: През последните години
той се развива в условия на световна икономическа криза, което се
отрази на обемите работа, финансите, междуфирмената задлъжнялост,
наемането на работна ръка.
В община Стралджа водещ дял има селското стопанство
-важен източник на доходи в населените места. Земеделието и
преработвателната промишленост формират над 80% от създадената
брутна добавена стойност и над 60% от заетостта във фирмения
сектор.
Най - голямото богатство на общината си остава обработваемата
земя , която е 432157 дка и горския ни фонд в размер на 89580.
С цел стимулиране и подпомагане дейноста на сектор земеделие
са предприети следните действия:
На животновъдите и през 2013 г. са предоставени за ползване
15 000 дка. пасища и мери за да ги подържат в добро екологично
състояние и да получат субсидии за единица площ. Като резултат за
2013 г. животновъдите са получили 427 хил.лв., което е една солидна
подкрепа на дейността им.
Предоставени са земи на пчелари и около 1500 бр. пчелни
семейства са изнесени извън населените места
През 2012 и 2013 г са отдадени под наем захрастени пасища и
мери с цел почистване и поддържане в добро земеделско и екологично
състояние;
Чрез търг са отдадени под наем общински земеделски земи и
приходите от тях за 2013 г. възлизат на 173 414 лв.
За стимулиране на земеделските производители и осигуряване
на собствени приходи в общинския бюджет през 2012 г за първи път
пристъпихме към продажба, чрез търг на общинска земеделска земя.
Приходите възлизат на 311 688 лв.
Общината закупи земеделската земя в размер 85.276 дка върху,
която е изградено сметището на гр.Стралджа-така един проблем не
решен от години намери своето решение.
Положителен е факта, че и през 2013 год. с активното съдействие
на
общинска служба „Земеделие” и кметовете и кметските
наместници, продължи добрата практика за сключване на доброволни
споразумения за ползването на земеделските земи в землищата на
селата Тамарино, Първенец, Саранско, Каменец, Леярово, Войника
и Люлин, Правдино Поляна, Александрово и Джинот което води до
уедряване на обработваемите площи и предпазване от застъпвания
при регистрацията по ИСАК.
Общински горски територии
Горските територии в общината се стопанисват и управляват
съгласно изискванията на Закона за горите и наредбите към него.
Структурирано е общинско звено ”Горско стопанство” състоящо се от
един ръководител и двама души горска охрана. Общинските гори са
ситуирани в землищата на Стралджа, Каменец, Войника и Лозенец. По
тяхното управление е извършено следното:
1. Инвентаризация на общинските горски територии - Установено
е съхнене на иглолистните култури-бор в Каменец и Войника.
Изпълняваме направените предписания-завишаване на процента на
санитарната сеч на 50% с цел ограничаване на съхненето.
2. Възложено е изготвяне на Задание за изработване на
горскостопански план на общинските горски територии. Плана е
възложен за изработване, окончателно ще бъде завършен през 2014
г. Горскостопанския план ще регламентира дейностите в общинските
гори за 10 в перспектива.
3. През 2013 г. са добити 3117 пространствени куб.м дърва за
огрев. От този добив са снабдени всички детски градини и училища,
които ползват твърдо гориво, а така също кметствата, Общинска
администрация, и Центъра за обществена подкрепа. Населението на
с.Каменец, Саранско,Тамарино Поляна и Войника, също е обезпечено
с дърва за огрев при цена 40 лв. за кубик.
4. Проведена е тръжна процедура за продажба на иглолистна
дървесина-2890 плътни м3 в горските територии на с.Каменец .
5. По мярка 223 ”Първоначално залесяване на неземеделски земи”
от ПРСР тече процедура по ЗОП, за избор на изпълнител, които да

3. Приходите в общинския бюджет от управлението и разпореждането
с общинската собственост, бележат ръст на увеличение и се използват
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за
държавния бюджет.

извърши залесяване на 158 дка в м.”Мараш”.
Опазването на селскостопанското имущество – важна и
пораждаща спорове дейност. По време на кампаниите се провеждат
работни срещи с ръководството на РУП-Стралджа, на които се
набелязват конкретни действия за снижаване на посегателствата върху
селскостопанското имущество.
През 2013 организирано са охранявани лозовите масиви в с.
Лозенец и Стралджа, общински горски фонд във Войника и Каменец.
Кражба на дърва не е допусната.
За отчетния период съществено са намалени жалбите за нанесени
щети върху селскостопанска продукция, за 2013 г.-2 бр., за 2012 г. те са
6 бр., за сравнение през 2011, жалбите са 19.
Осигуряване и поддържане оптимален брой услуги:
В община Стралджа има изградени и функционират 99 броя
заведения за хранене и развлечения в т.ч. три хотела. Търговските
обекти са 151. Извършват се регулярни и внезапни проверки, съвместно
с други компетентни институции, дават се нужните предписания за
отстраняване на нередностите с цел спазване на хигиенните норми и
опазване здравето на населението от общината.
Обществения транспорт е една от основните грижи и отговорности
на общинска администрация. Транспортното обслужване на
населението се извършва по утвърдени транспортни схеми. За
отчетния период действат 9 автобусни линии, Като линията СтралджаЯмбол е обезпечена с 18 курса ежедневно.
Две линии изпълнява и общинският автобус за решаване

Участието в Национални програми за преодоляване на
безработицата е възможност, която пълноценно използваме за
снижаване процента на безработицата. Мога да маркирам отделните
програми накратко:
По Национална програма “ От социални помощи към
осигуряване на заетост “ – за 10-те години 1989 работни места, усвоени
средства 3 810 377 лв., от които 530 473 лв. участие на Общината.
2013 г. - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
схема ”Ново начало”- 3 работни места за млади специалисти, които
продължават да работят и след приключване на програмата.
Национална
програма “Заетост на младежи с висше
образование в публичната администрация” по-късно известна като
програма «Старт в кариерата» - за 10-те години са осигурени 8
работни места. Четирима от младите специалисти са наети трайно в
администрацията след края на програмата.
Национална програма “ Опазване на реколта” – действала
през 2004 и 2005 г. с 13 раб. места.
Национална программа “Помощ за пенсиониране” – от 2004 г. до
2010 г.- 135 раб.места.
Национална програма „Социален асистент” - от 2007 до 2011 г. е
осигурена работа за 38 асистенти, които са обгрижвали 68 потребители.
За съжаление поради ограничен финансов ресурс програмата е
прекратена.
Националната програма „Социална услуга в семейна среда”
реализирана през 2009 година-обгрижвани 35 потребители от 14
домашни помощници и 19 потребители от 6 домашни чистачи.
В периода от 2008 – 2011 година, общината като водеща или в
партньорство реализира проекти по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” - „Достоен живот в собствен дом на хора с
увреждания и самотно живеещи хора” на стойност 261 920 лв. По
тези проекти социалната услуга е ползвана от 105 потребители и е
осигурена работа за 78 души.
От 2010 г. до момента по проект „ Подкрепа за достоен живот ”
на Агенцията за социално подпомагане в който общината е партньор
се обгрижват 19 потребители от 18 лични асистенти. Стойността на
проекта до момента е - 223 673 лв.
От 2010 г. до момента общината реализира проекти по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Агенцията по заетост,
Проект „ Нов избор – развитие и реализация».В резултат – осигурена
заетост на 410 безработни лица след проведено обучение. Стойност
на проектите - 700 695 лв.

транспортните проблеми на селата Маленово, Чарда, Войника,
Каменец.
Проблеми в транспортното обслужване има в по-малките и
отдаличени населении места: Правдино, Богорово,Леярово, а така
също и в с.Лозенец –поради преустановяване на линията НедялскоСтралджа-Сливен. Липсата на интерес у превзвачите е обусловена от
наления пътнико-поток.
Ефективно управление на общинската собственост и
икономически дейности- работата в това направление гарантира
адекватната грижа на добрия стопанин.
- извършва се ежегоден преглед на общинската собственост,
придружен с подробен писмен отчет пред Общинския съвет. Съставени
и вписани са 1821 акта за общинска собственост. Изпълняваме
Стратегия за управлението и разпореждането с общинската
собственост за периода 2012-2015 г. и годишна програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост. Актуална е Наредба
№2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи общинска собственост,
- Действат 205 договора за наем на общински имоти - земеделски
земи, здравни служби, язовири и др. Приходите от тях в размер на на
641 182 лв. се отчитат като стабилни и бележат ръст спрямо отчетните
данни за 2008 г. с 1,94 пункта. Най-висок ръст бележат приходите от
наем на земеделска земя - сравнени с 2008 г. те са се увеличили 2.3
пункта. Увеличениети е резултат от предприети действия по издирване
на незаконно завладяни общински земи, сключване на договори за
наем и събиране на дължимите наеми. Постъпленията от управлението
на горските територии също бележат ръст с 2,56 пункта, което води до
извода , че създаденото звено „Горско стопанство” работи ефективно.
- Приходите от концесии възлизат на 204 944 лв. Анализът
показва ритмичност и стабилност. Преизпълнението от 5,9 пункта се
дължи на добива на строителните материали от кариерите в Каменец,
Палаузово и Иречеково за които държавата привежда 50% от
приходите на община.
- Поддържаме публичен регистър на разпоредителните сделките с
общински имоти.
Изводите, които се налагат от отчетеното в това направление:

От 2012 година, чрез Агенцията по заетост, Общината реализира
проект „Подкрепа за заетост”, с който е осигурена работа на 105
безработни по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
През 2012 - 2013 година общината реализира проект Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство – община Стралджа”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема
„Нови възможности” чрез който са създадени 33 работни места.
През последните три години общината реализира и проекти по
Регонална програма за заетост с които са осигурени 50 работни места;
Резултатът в цифри дава представа за ефективното ползване на
програмите: за 2013 г. – 369 работни места, а за последните 10 години
- 2581 работни места.
2. Грижа за хората чрез подобряване и изграждане
инфраструктурата на общината.
В изпълнение на този приоритет са използвани всички възможни
финансови ресурси - европейски средства, общински бюджет, целеви
средства и национално финансиране.
Финансиране с Европейски средства и други финансови
инструменти:
За 2013 г. са финализирани следните проекти:
- по Програма за развитие на селските райони:
1. „Реконструкция и обновяване на паркове в гр.Стралджа” на
стойност 1 596 282 лв. С реализирането на този проект са създадени
нови съвременни условия за отдих в „Южен парк” и парк ”Младост”,
гр.Стралджа.
2. Ремонт на сградите на читалищата в с. Зимница и с. Лозенец.
Двата проекта са на обща стойност 558 934 лв. Извършено е пълно
саниране на сградите, подмяна на покривни конструкции, изграждане
на отоплителна и ремонт на ел.инсталации, с което съществено са
подобрени условията на ползване и енергоефективността на сградите.
В процес на изпълнение по същата програма е проект за
реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане – І етап

10 декември 2013 г.
и рехабилитация на общински пътища Стралджа – Атолово и
Воденичане – Джинот. Стойността на проекта е 5 490 848 лв. Ще бъдат
рехабилитирани 7,6 км. пътна мрежа и реконструиран 3,0 км. вътрешен
водопровод.
- Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция:
1. Проект „Чиста енергия за осветление на обществени места в
Стралджа и Кавакли“ на стойност 674 908,42 евро. Проектът прилага
иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично
осветление с което да се постигне заложената цел: непрекъснато
осветление в тъмната част на денонощието.
2. Проект „За по – добър живот” на стойност 686 371,90 евро.
Проектът предвижда благоустрояване на Дере № 2 с пряко отношение
и към опазването на околната среда.
Изпълнява се и проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до
7 години от община Стралджа” към Министерството на труда и
социалната политика на стойност 704 483 лв. Основните дейности по
проекта от гледна точка на услугите са структурирани според възрастта
на децата : 0 до 3 г. и от 3 до 7 г. Проектът включва и строително
– ремонтни дейности по сградите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”Стралджа, ЦДГ с.Лозенец и ЦДГ с Зимница. СМР са завършени, тече
оборудване и стартиране на услугите.
Общински бюджет – един източник, който е възможно да
използваме поради добро управление на бюджета.
През 2013 г. със собствени средства са извършени ремонти на
няколко общински сгради:
- ОУ с.Войника и СОУ Стралджа на стойност 26 237 лв.;
- Основен ремонт Читалище с. Иречеково на стойност 72 122 лв.
Продължава чакълирането и изкърпването на уличната мрежа в
населените места. За 2013 г. такива ремонти са извършени в селата
Маленово, Лозенец и Воденичане на обща стойност 45 000 лв.
Рехабилитирана е 950 м. улична мрежа.
Целево финансиране
Продължава поддържането на общинската пътна мрежа – търсят
се възможности от програми и от държавата за нейната реконструкция.
През 2013 г. с целева субсидия от 26 500 лв. са основно ремонтирани
следните 5 междуселски пътища:
- ІV път Първенец – Правдино;
- ІV път Александрово – Поляна;
- ІV път Недялско – Богорово;
- ІV път Инджови извори;
- ІV път с.Каменец.
От същия източник са финансирани ремонти на обща
стойност 18 500 лв.в:
- Целодневна детска градина с.Зимница;
- Сграда на Поликлиниката в гр. Стралджа;
- Сграда съблекалня стадион гр.Стралджа.
Общината разполага с банка готови технически проекти, като
същевременно не прекъсва процеса на подготовка на нови такива.
Целта е при откриване на подходяща схема за финансиране да имаме
готовност за навременна реакция – подготовка и внасяне на проектно
предложение.
С финансиране от „Техническа помощ” по Оперативна програма
„Околна среда” са разработени проекти за ВиК цикъла на двете найголеми населени места : гр.Стралджа и с.Зимница. Прогнозната стойност
на СМР в проектите е 64 млн.лв. С тези големи инфраструктурни
проекти ще постигнем ново качество на живот за 60% от жителите на
общината и подобряване състоянието на околната среда.
Във ВиК сектора общината разработи технически проекти и за
селата Маленово, Иречеково и Воденичане на обща стойност –
7,4 млн. лв.
За почти всички пътища от ІV-класната пътна мрежа, както и за
голяма част от уличната мрежа в населените места са изготвени
технически проекти. При последния прием по Програмата за развитие
на селските райони са внесени 2 проекта, които подлежат на проверка
и одобрение.
Сериозни проблеми в експлоатацията и ползването на пътната
мрежа възникват през зимния сезон. В тази връзка се изготвя проект
за изграждане на «Площадка за зимно поддържане» в близост до
АМ»Тракия».
Във връзка с изпълнение на Общинската програма за Енергийна
ефективност е изготвен технически проект за енергийноефективно
оползотворяване на геотермалната вода от находище на минерална
вода „Стралджа” за отопление на обществени сгради. Проектът е на
стойност 499 145 лв. и за него активно се търси финансиране.
Сред готовите технически проекти е и група проекти от
социалната сфера:
Изграждане на защитено жилище в с.Зимница;
Дом за възрастни хора в гр.Стралджа;
Изграждане на пожароизвестителни кули в горски
територии;
„Развитие на спорта в община Стралджа” с подобекти:
„Основен ремонт и доизграждане на база за спорт и отдих” с.Зимница,
община Стралджа” и „Ремонт и модернизация на градски стадион в
гр.Стралджа, община Стралджа”
3.Грижа за хората - създаване на по-добра околна среда, зони
за отдих и туризъм – приоритет в пряка връзка с предходния който
развиваме в 3 направления:
- подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването:
През 2013 г. продължи оптимизиране на системата за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Закупени са
320 пластмасови кофи и 25 контейнера тип „Бобър” на стойност 37 200
лв., които са включени в системата.
В процес на изпълнение е проекта „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”
в партньорство с общините Ямбол, Тунджа, Сливен и Нова Загора
с който ще се изгради клетка 1 на регионалното депо, ще се закрие
и рекултивира общинското ни депо – все дейности в изпълнение на
европейски директиви.
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За оползотворяване на отделните потоци отпадъци в Общината
действа система за разделно събиране на отпадъците. Предприети са
действия по създаване на площадка за строителни отпадъци.
- Подобряване на зелена система
Общината, с финансиране от ОП ”Развитие на човешките ресурси”,
създаде Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство.
Проектът възлиза на 282 119 лв. С финансовата помощ от ЕС и със
средства от общинския бюджет в размер на 49 775 лв. предприятието
е оборудвано с необходимите материали и техника, подобрена е
материалната база и сградния фонд. Проектът приключи успешно и
сега общината осигурява неговата устойчивост като пое финансирането
му. Целта е гарантиране доброто състояние на парковете и зелените
площи във всички населени места;
- Създаване на по-добри условия за отдих и туризъм

През 2013 г. приключи проект:”Стралджа – Сулоглу пътуване
отвъд границите” по Програма ТГС България – Турция. Европейското
финансиране е на стойност 592 072,37 € , съфинасирането от
общинския бюджет - 23 500 лв., целеви средства - 71 000 лв.
Като резултат по проекта хижа ”Инджови извори”, намираща се в
едноименната местност до с. Войника е преустроена в Посетителски
център с отлични условия, разработена е база данни за растителните
и животински видове, създадена е туристическа инфраструктура в
местността Войнишки Бакаджик– екопътеки, наблюдателници за птици
и места за пикник.
За последната година общо усвоените средства за реализация на
строителната програма от различните източници на финансиране са в
размер на 3 955 150 лв., като от тях средствата от фондовете на ЕС са
3 585 310 лв. което представлява - 311.51 лв. на глава от населението.
Проекти в процес на изпълнение на стойност 8 077 276 лв.
Работата в областта на териториалното селищно устройство и
екологията, водеща до подобряване на инфраструктурата и околната
среда изисква големи ресурси: време, финансови средства и експертен
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осъвременяването на условията за възпитание, обучение и работа
в ЦДГ от общината. В ЦДГ”Мати Рубенова” за групите от с.Зимница
е завършена парната инсталация, обновена е подовата настилка в
занималните на групите, изграден е кухненския блок на обща стойност
33 000 лв., а за групата в с. Войника е извършен ремонт на стойност
2 000лв. В ЦДГ „Здравец“ и ДЯ „Калинка“ е реализиран 1-ви етап от
реконструкция на парна инсталация на стойност 6 600 лв.
Осигурена е възможност за 100% обхват на всички деца от селата
на общината. С въвеждането на задължителният обхват на децата на
5 и 6 години, се чувства недостиг от места за децата от град Стралджа.
Със създадената база по проект „Социално включване” този проблем
ще бъде решен частично.
4.2. В сферата на училищното образование:
В общинските училища се обучават 1178 деца, като броят им е
нарастнал незначително през последната година спрямо 2008/2009 г.
За 10 годишния период училищната мрежа е оптимизирана и макар
това да е болезнен и емоционален процес за отделните селища, на
преден план излизат интересите на децата и нашата отговорност те
да се обучават в добри училища, в самостоятелни паралелки, при
подходящи условия. От учебната 2007/2008година, на територията на
общината функционират три средищни училища / всички без ОУ”Св.
Св.Кирил и Методий” – Стралджа/, а от 2010/2011година училището в с.
Войника е и защитено.
Училищата разполагат със специализиран ученически транспорт
за пътуващите деца и ученици. За 2013 г. ремонтите в УВЗ са на
стойност 54 161 лв., а за 10 години реализираните основни ремонти
са на стойност 3 953 250лв. Текущите за същия период възлизат на
125 000 лв.
Не само сградите, но и материалната база се стопанисва с грижата
на добър стопанин. За 2013 г. средствата за тази дейност са 64 339 лв.,
а за 10 годишния период 324 600 лв. Допълнително обновяване на МТБ
е извършено по проекти.
Шеста година в училищата успешно се прилага системата
на делегираните бюджети, което допринесе за по-отговорно и с
мениджърски подход управление на средствата. От тази година
добрата практика се прилага в и ЦДГ.
Не мога да не отчета повишеният капацитет за реализиране на
проекти в УВЗ. За периода ноември 2012 – ноември 2013г. училищата в
общината са реализирали:

СОУ”П.К.Яворов” – Стралджа – 21 проекта на стойност
163 522 лв.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Стралджа – 14 проекта на
обща стойност 71 650 лв.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Зимница – 5 проекта на
стойност 88 364 лв.

ОУ „Хр.Ботев” – Войника – 3 проекта на стойност 70 878 лв.
Като резултат 4-те училища са реализирали 43 проекта на обща
стойност 394 414 лв, или усвоените средства по проекти са 338,82
лв на ученик. Тези средства допринасят за повишаване качеството
на учебно-възпитателния процес, повишаване квалификацията на
учителите и мотивацията на учениците.
4.3. Утвърди се дейността на „Центъра за обществена подкрепа”,
като помощно звено за работа с деца в риск. Центърът функционира
от 2010 г. Свидетели сме на голям брой конфликти между учащите
се, повишена агресивност при разрешаването им. Конкретна
индивидуална работа е необходима и с децата с противообществени
прояви. Тук Центърът се явява партньо на обществените възпитатели
от МКБППМН като работи с 28 деца в риск. От месец септември 2013г.
са работи и с деца от Социално педагогическия интернат – Стралджа.
ЦОП е обезпечен с добра материално техническа база и
квалифициран персонал. През настоящата година климатизирахме
залите.

потенциал. В този смисъл резултатите, които отчитам са плод на много
и нелеки усилия от страна на ръководството и администрацията. За
това мога да си позволя, стъпвайки на базата на 10 годишен период,
спомняйки си състоянието на всеки от ремонтираните обекти да дам
висока оценка за свършеното до момента и на подсигурената основа
за бъдещи инвестиции.
Резултатите са:
- подобрена образователната инфраструктура – извършен основен
ремонт набазата на всички УВЗ;
- осигурено поддържането на действащия общински сграден фонд;
- оптимизирано уличното осветление - подменени са 95%
осветителни тела сенергоспестяващи лампи, към момента се монтират
220 бр. LED лампи захранвани със слънчева енергия.
- разработени са и се изпълняват проекти във ВиК сектора – зона
изискваща огромна бъдеща работа;
- предприети мерки за подобряване състоянието на околната среда
– в началото на 10 годишния период в системата на организирано
сметосъбиране и сметоизвозване бяха включени само 4 населени
места, а днес тя обхваща всички населени места в общината, прилага
се и разделно събиране на отпадъците.
4. Грижа за децата и младите хора
Образователното дело в община Стралджа се осъществява
от 4 общински е едно държавно училища, 2 детски градини и една ясла
и се подпомага от 2 Центъра, предлагащи социални услуги.
4.1. Като първо звено в образователната система, детските
градини от община Стралджа са доказали своята функционалност.
През 2013 г. продължи целенасочената политика по обогатяването и

4.4. Повишаване ефективността на МКБППМН, както и училищните
такива: Превенцията е ключова в работата на тази комисия. Реализирани
са редица кампании:“Агресия в училище и на улицата“,“Открити дни
-2013“,“Не на наркотиците -2013 година“. Съвместно с РУ“Полиция“
Стралджа са проведени кампаниите:“Внимание по пътя деца“
„Движение с велосипед по пътя“Безопасен път до училище““Аз съм
участник в движението“.
За 2013 г. водените на отчет в Комисията деца и младежи са 38,
което представлява спад с 40 пункта спрямо началото на 10 годишния
период. Общият брой на подадените сигнали и преписки до МК за
2013 г.е 16. Разгледани са 16 възпитателни дела с толкова наложени
наказателни мерки.
Към местната комисия като помощен орган функционира
консултативен кабинет. В него се извършва консултативна,
възпитателно-корекционна дейност на деца на възраст 8 – 18 години
и техните родители и наставници. През настоящата година са
консултирани над 30 деца и родители.
Добро е взаимодействието с училищните комисии, което подпомага
превенцията.
4.5. Развитие на физическото възпитание и спорта на младите хора;
Община Стралджа подпомага развитието на различните видове
спорт, като през последните десет години финансира спортните
клубове по футбол, хандбал и спортна стрелба.
До 2008 година в «А» Областна група участват футболните
клубове само от гр. Стралджа и село Зимница. След активизирарането
на кметовете от селата бяха създадени футболни клубове от селата
Войника, Иречеково и Каменец. От сезон 2013/2014 г. футболен клуб
Стралджа участва във «В» група, футболните клубове на селата
Зимница и Каменец в «А» Областна група и футболните клубове на
селата Иречеково, Войника и втори отбор от село Каменец в «Б»
Областна група.
Клубът по спортна стрелба Стралджа участва в зонални,
републикански турнири и се утвърди като единствен съхранен в малък
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7. Грижа за съхраняване и развитие на културните традиции в
общината
В общината функционират 21 читалища на които са предоставени
за безвъзмездно ползване читалищни сгради, библиотеки,
репетиционни зали и др. Сред приоритетите на моята програма
е подпомагане на НЧ в общината и съхраняване културните
традиции. Извършеното в това отношение е немалко.
През 2013 година културния живот на община Стралджа
предложи едно жанрово разнообразие в културните прояви и
равнопоставеност на различните видове изкуства и творци. Отчетният
период е изключително успешен в областта за съхраняване и развитие
на културните традиции. Основни акценти в културния календар
на общината са участията на наши любителски колективи в
международни, национални, областни, регионални и общински
мероприятия.

град като Стралджа. Обхваща 50 участника от различни възрасти.
Ежегодно се провежда републикански турнир по спортна стрелбачаст от Националния спортен календар по повод празника на община
Стралджа – 8-ми ноември.
Хандбалът има дългогодишни традиции в с. Зимница. Отборът по
хандбал на с. Зимница се класира ежегодно на областни и зонални
първенства.
Регистрирани са още Волейболен клуб „Стралджа-волей”, и Бридж
клуб «Стралджа».
Традиционно се провеждат: Конни състезания посветени на
“Тодоров ден”, Волейболни турнири, посветени на 3-ти март, 8-ми
март и Деня на общината; Мини-спартакиада с участие на децата от
учебно-възпитателните заведения;Турнир по бридж ; Футболен турнир
„Плодородие”.
За развитие на масовият спорт учебните заведения разработват
проекти – за 10 години те са на стойност 33 597 лв.
За 10 годишния период за подобряване спортната база в общината
са вложени над 240 000 лв. – инфраструктура на стадионите в
Стралджа, Зимница, Иречеково и Войника.
За увеличаване възможностите за спорт и туризъм е успешно
реализиран проект «Стралджа и Сулоглу - пътуване през границите»
по програма Развитие на трансгранично сътрудничество България Турция, по който са изградени две еко пътеки, посетителски център,
наблюдателница за птици и места за пикник в района на туристическата
хижа на с. Войника. Разработен е и туристически продукт по поректа.
По оперативна програма „Регионално развитие” участваме като
партньори в проект „ТОНЗОС – МАГИЯТА НА ТУНДЖА” – маркетинг на
туристическа дестинация „ Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”,
чрез който се провежда широка рекламна кампания, насочена към
превръщане на региона в привлекателна туристическа дестинация.
По-нататъшно
задълбочено
взаимодействие
с
неправителствените младежки организации и създаване условия
за младите хора за равностойно участие в управлението е сред
изключително важните задачи. През 2013 г.ОбС прие Общински план
за работата с младежта. По същество той конкретизира програма
и методика за изпълнение на националната политика за младите
хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с
приоритети на Европейската политика на младежта.
В този смисъл, приоритети в работата ни са:
1.Продължаване партньорството на младежите с общината
и участието им в обществения живот и вземане на решения за
развитието й, реализирано чрез;
- Осигуряване на информираност във всички сфери и аспекти на
обществено-икономическия живот на младежите в общността ;
-Създаване на равни възможности за интелигентен растеж,
устойчиво развитие и социално приобщаване.
2. Задоволяване потребностите на младите хора от образование,
здравни и социални услуги, културна дейност и спорт. В това
направление работата ни е насочена за повишаване качеството
на образованието, квалификацията и преквалификацията на
човешките ресурси и ограничаване на безработицата, съхраняване и
популяризиране на културно-историческото наследство и задоволяване
на културните потребности.
5. Грижа за възрастните хора и хората с увреждания
Хората от третата възраст и тези със специфични нужди
заслужават достоен живот и поради това работата по този приоритет е
последователна и с много грижа.
- Поддържаме и усъвършенстваме работата и материалната база
на съществуващите ДСП. Такива са разкрити в Стралджа, Войника
и Каменец. От 36 потребители на услугата през 2004 година, днес те
са вече 123 от 14 населени места. / Стралджа, Атолово, Воденичоне,
Джинот, Зимница, Лозенец, Войника, Първенец, Недялско, Люлин,
Тамарино, Каменец, Поляна и Саранско/.
От месец май 2013 г. Общината изпълнява проект „Звена към ДСП
в община Стралджа”, чрез който са обогатени социалните услуги, които
предоставят действащите патронажи, включващи почасови социални
услуги в дейности за:
• лична хигиена, в това число и дейности с медико социална
насоченост;
• за социална подкрепа и социално включване;
• комунално битови дейности.
Развивайки държавните дейности личен асистент, социален
помощник и домашен помощник за последните 10 години сме
осигурили грижа в семейна среда на 255 потребители, за 2013 година
те са 19.
- Поддържане и развитие на Център за социална рехабилитация
и интеграция. Открит през 2006 г., той предоставя комплекс от
социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социалноправни консултации, образователно и професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми
за социално включване. Услугите се предоставят на достъпно и
комуникативно място, съобразено с потребностите на целевите
групи. Разполага със специална мебелировка и оборудване, която
през годините се подържа и обогатява, мултидисциплинарен екип за
предоставяне на услугите.
- Развитие на Дома за възрастни с умствена изостаналост в
с.Маленово;
Предоставя грижи за 60 жени и мъже с умствена изостаналост. В
контекста на европейското ни членство броят им намалява от 80 през
2008 г. до 60 през 2013 г.

За 10 години с проекти на стойност 599 хил. лв. цялата сградата
е санирана и обновена, с което се гарантира доставянето на
качествени услуги. За правилното протичане на режима в ДВХУИ, се
грижи персонал от 33 служители и работници, като освен здравните
грижи се работи и за социализирането на потребителите на услугата.
Още няколко направления характеризират работата по този
приоритет:
- Подпомагане дейността на Дружество на хора с увреждания
и Дружество на диабетика: В общината функционират два
клуба на диабетика и един клуб на хората с увреждания. Клубната
дейност се подпомага с предоставяне на помещения, оборудване и
методически – хранителни режими, медицински прегледи, закупуване
на специализирана литература, медикаменти и консумативи.
- Подпомагане дейността и материалната база на клубовете за
възрастни хора и съдействие за изграждане такива във всички
населени места. Такава задача си поставих в началото на този мандат.
Как я изпълних – в общината функционират 8 самостоятелни, и още 3
като секции към читалищата. Подкрепям клубната дейност на хората
от третата възраст защото тя е израз на общочовешката мъдрост,
че остаряването е привилегия и достойнство. Клубната дейност


МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ
- Кукерите от Стралджа за пореден път участваха в Международния
маскараден фестивал „Сурва -2013“- Перник и донесоха Бронзов
медал.
- Ансамбъл „Въжички” при НЧ „Просвета-1892” –Стралджа се
представи в Международния фолклорен фестивал „Странджа моя,
люлчина” - община Царево и получи наградата на отдел „Култура”
- Театралният колектив при НЧ „Просвета-1892“ Стралджа се
завърна от Международния фестивал на любителските комедийни
театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ Тополовград с Наградата на
СБА /Съюз на българските артисти/ в памет на Велко Кънев.
- Община Стрлджа стана член на ФЕКГ /Федерация на карнавалните
градове/
- Българската секция при Международната фолклорна организация
/IOF/ извърши категоризация, според която на ансамбъл „Златен клас“ и
на певческа група „Зорница“ с. Зимница е присъдена Първа категория.

НАЦИОНАЛНИ ИЗЯВИ
- Фолклорната група при пенсионерски клуб с.Поляна се представи
впечатляващо на Националния фолклорен събор „По стъпките на
св.Богородица“ с.Добрич, община Димитровград.
- Групата за автентичен фолклор при НЧ „Проф.Асен Златаров“
с.Каменец взе участие в 20-то издание на Националния пенсионерски
събор- надпяване в планинския туристически център Беклемето и
успяха да спечелят публиката с красотата на носиите и богатството
на песните си.
- На Националния ученически фестивал „Песни Росии“-2013 децата
от вокална група „Рябинушка“ при СОУ“П.Яворов“ се класираха на
първо място, а учениците от ОУ“Хр.Ботев“ с. Войника 3 място.
Трябва да отбележим, че наши колективи се представиха достойно
на Деветия и Десети Национален фолклорен събор в Копривщица и
се завърнаха с престижни награди - с. Войника, НЧ „Просвета-1892”
–Стралджа, Пенсионерски клуб „Изгрев“ при НЧ“ Христо Ботев-1922“ с.
Поляна, Група за автентичен фолклор - с.Каменец , Певческа група при
Пенсионерско дружество „Здраве и дълголетие“-Зимница, Певческа
група при Читалище „Възраждане-1926“ с.Зимница и Димитър Иванов
Иванов с.Зимница – Гайдар.

допринася от една страна за активността на възрастните и от друга –
за обогатяване на културният и социален живот в селищата. На всички
клубове е предоставена необходимата материална база в общински
помещения или читалища. Режийните са за сметка на Общината,
осигуряваме транспорт за участие и изяви.
- Подпомагане от бюджета на общината с финансови средства
на хора в тежко положение - макар социалните помощи да са в
компетенцията на Дирекция социално подпомагане за двете години на
мандата са подпомогнати 224 души с помощ в размер на 30 450 лв.
Разписан е редът за предоставяне на тези помощи, за да отиват те
наистина при онези, които най-много се нуждаят от тях.
6. Подпомагане и развитие на здравеопазването в общината
Правомощията на общината и възможностите пряко да влияе на
здравната политика и на качеството на медицинското обслужване, са
значително ограничени от законодателна гледна точка.
За да отговорим на потребностите на хората, предоставяме
материалната база за медицинско обслужване на населението от
общината, която поддържаме чрез текущи ремонти. На всички общо
практикуващи лекари, работещи в обособените девет практики,
сключили договор с Районната здравно осигурителна каса, сме
предоставили помещения, както и оборудване от бившите селски
здравни служби и допълнителното оборудване от Министерство на
здравеопазването. В чисто социален аспект наемът е минимален в размер от 0.12 лв. до 0.40 лв. на кв.м. в зависимост от зоната на
населеното място и 50 лв. за стоматологичен стол.
За осигуряване на 24 часово здравно и медицинско обслужване на
населението работят два филиала за спешна медицинска помощ - в гр.
Стралджа и с. Войника.
Общината осъществява организацията и дейността на 4-те здравни
кабинети в детските заведения и училищата. За 2012 средствата
използвани за това възлизат на 23 000 лв.
За най-малките граждани функционира детска ясла с две групи при
капацитет 32 деца. Материалната база и оборудването е в отлично
състояние, благодарение на привлечените европейски средства по
Оперативна програма „ Регионално развитие”.
За подпомагане хората с увреждания при уреждане на документи
от ТЕЛК, Общината осигурява транспорт на Комисията за домашно
посещение.


ОБЛАСТНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ И ФЕСТИВАЛИ
Във Фолклорните празници „Славееви нощи“ Айтос взеха участие
Ансамбъл „Божур“,с. Чарда / първо място/, Танцова група „Росна китка”
при НЧ „Светлина - 1928” с. Лозенец /трето място/, Васил Василев –
гайда, НЧ „Пробуда 1934”с.Чарда /трето място/.
Освен пълното обновяване на читалищните сгради в Зимница и
Лозенец по Програмата за развитие на селските райони, с бюджетни
средства в размер на 80 000 лв. е основно ремонтирано и Читалището
в с. Иречеково.
Тази година приключи Програма „Глоб@лни библиотеки - България“.
В нея участваха няколко читалища: Стралджа, Войника, Тамарино,
Недялско, Воденичане, Зимница. В резултат на това са доставени
18 компютърни системи в читалищата, с което се постигна съчетаване
традициите на българското читалище с новите технологии.
Увеличи се броят на участниците в традиционния събор «Мараш
пее», «Конкурса – надпяване «С песните на Вълкана Стоянова»,
Общински коледарски празник, Общински празник на кукерските игри.
През 2013 год. проведохме и Първи Парад на приказките-незабравим
празник за най-малките.
Активизирани са културните дейци в селата и те вече имат свои
традиционни празници - в Джинот: Празник на традициите, с. Атолово
-Родова земляческа среща, с.Палаузово - „На Великден по хората, на
Гергьовден по сбората“. Многократно по Национална телевизия СКАТ
наши певчески и танцови групи представят фолклорната съкровищница
на Стралджанския край.
Селищата от общината, чрез своите читалища, училища и детски
градини се включват активно в честване празника на общината със
собствени културни програми. Този факт е особено радващ, защото
неведнъж съм подчертавал, че общината не е само град Стралджа.
Активно работи Сдружението с нестопанска цел „Приятели на
литературата – П.К.Яворов» - Стралджа . През 2013 год. то проведе
редица срещи с видни творци: Николай Петев, Любомир Котев, Валерии
Станков, акад. Георги Марков, проф. Стоян Райчевски, д.н. Иван
Гранитски, проф. Елена Хайтова, литературния критик Димитър Бечев и
нашия съгражданин Станислав Марашки. Редица книги популяризират
културно-историческото наследство на селищата в общината: „История
на с. Войника”, »Църквите в югоизточна България», „Исторически
сведения за село Каменец”. На Читалищата са дарени и стихосбирките
на двамата местни автори - Георги Александров и Панайот Андонов,
издадени с техни собствени средства. На голяма популярност се радва
книгата “Стралджа – история, традиции, духовност” от Добрина Берова,
чието издаване е подпомогнато от Община Стралджа. Издадени са
истории за селата Зимница, Поляна и Недялско.

10 декември 2013 г.
Съхраняването на историческата памет ни задължава да оказваме
дължимата почит на героите от освободителните борби. Открихме
паметници на загиналите за родината в селата Зимница, Правдино,
Лозенец, Иречеково, паметник с посвещение на 100 г. Балкански войни
и победоносния поход на Трета българска армия под ръководството
на ген.Радко Димитриев и загиналите стралджанци. Реставрирахме
паметника на загиналите в Първата Балканска, Втората Балканска и
Втората световна война в парк „Младост“ –Стралджа,
На 24 май в Люлин, тържествено открихме паметник на найобичаната българска народна певица Вълкана Стоянова. Той е
съграден по предложение на Инициативен комитет от селото и изцяло
от дарения..
Другата придобивка на хората от Стралджа и повод за гордост е
общинския исторически музей. Със съдействието на гражданите са
събрани и изложении стотици експонати. Тук често гостуват експозиции
от други музеи. Регионален исторически музей Ямбол гостува тази
година с изложбата „Цветна магия от Ямболско“. Откриването на
историческия музей активизира читалищнити настоятелства към
проучването на традициите и историята на населените места в резултат
на което са разкрити етнографкки сбирки в селата Лозенец, Каменец,
Поляна, Палаузово, Маленово и др.
Не сме пренебрегнали и църковните настоятелства . Приключиха
основните ремонти на три православни църкви в селата Лозенец,
Воденичане и Правдино по Програма за развитие на селските райони.
Ремонтите на трите църкви са на обща стойност 727 000 лв. Частични
ремонти са извършени в Недялско, Войника, Тамарино, Богорово и
Поляна. Чарденци се радват на своя първи църковен храм – истинско
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Общината. Достъп до тях е даден и на РУП Стралджа.
Отчитайки сериозността на проблема, съм ангажирал всички
институции в борбата с битовата престъпност – всяка според нейната
компетентност.
Очакваните промени в Закона за опазване на селскостопанското
имущество, чрез които би било възможно да се дадат повече права
на общините, така и не са настъпили. За това чрез НСОРБ активно
участвам във форумите за обсъждане на предложения за промени в
законодателството.
9. Подобряване на административното обслужване и развитие
на гражданското общество
Отчитайки се преминах през почти всички теми и следва да
отбележа, че активната работа и най-вече добрите резултати не биха
били възможни, ако не развиваме и усъвършенстваме работата на
нашата администрация.
При анализите на състоянието на работната сила се налага извода,
че разполагаме с високообразовани специалисти, с голям опит и
силна професионална подготовка, както и с нови млади специалисти,
които усвояват трудната административна работа. Управлението на
Човешките ресурси изисква непрекъснато подобряване условията за
работа и повишаване капацитета на администрацията.
За постигането на целта мога да групирам извършеното в няколко
направления:
- техническа и информационна обезпеченост на
администрацията : през 2013 са закупени 12 персонални компютри,
9 периферни устройства. Чрез проекти са осигурени: 2 компютъра,
2 принтера, сървър, широкоформатен скенер, киоск терминал и
видеоекран за залата на ОбС; поддържа се и през тази година
успешно премина ресертификационен одит Системата за управление
на качеството; всеки специалист има достъп до актуална правноинформационна система.

IV
чрез отчисления от данъци, които да постъпват директно в общинските
бюджети и по-прецизното разпределение на изравнителната субсидия.
Що се отнася до местните данъци и такси продължавам политиката
те да бъдат съизмерими с икономическите възможности на населението
ни.
Удовлетворен съм, че и в този отчет мога да заключа: общината
е в добро финансово състояние. Няма просрочени задължения.
Несъбраните вземания за 10-месечието са 4,2 % от собствените приходи
и са в параметрите на оптималните стойности до 5%, предприети са
действия за увеличаване на събираемостта на приходите.
Правилното балансиране на касовите постъпления и поемането на
задължения осигурява ритмични плащания на разходите, временно
ползване като заем на свободните, бюджетни, местни приходи за
финансиране плащания по проекти.
И през тази година е голям относителния дял на привлечените
средства от Европейски фондове - 35%.
В изпълнението на общинските приходи и разходи за настоящата
година в сравнение с периода от 2004 г до 2012 г са факт няколко
положителни тенденции:
- нараства дела на приходите от ЕФ /привлечени средства за
проекти, в размера им инвестициите заемат над 2/3/;
- трайно нараства относителния дял на собствените приходи 27,2 %
в общите приходи;
- подобрява се структурата на общинските разходи - плавно нараства
относителния дял на капиталовите разходи 21.7 % в размера на общите
разходи;
Трайните тенденции по общинските приходи определят постоянно
нарастване на приходите на общината, което допринася за една поголяма самостоятелност на Общинския съвет и дава възможност за

- Обучение на служителите – то трябва да е непрекъснато, защото
времето е много динамично и в същото време следва да се извършва
при максимално пестеливо използване на бюджетни средства.
Решението – проекти по Оперативна програма Административен
капацитет. Четири са проектите които сме защитили през 2013 година.
Те са на обща стойност 411 616 лв. По тях ще бъдат обучени 310
служители (цифрата е такава защото отчитаме човеко/обучение).
Фактът, че 3 от проектите са разработени от администрацията, дава
възможност да отчетем, че провежданите обучения са ефективни тъй
като са повишили административния капацитет, което от своя страна е
допринесло за икономия на бюджетни средства.
архитектурно бижу, обединило усилията на община, граждани и бизнес
– още един пример, че заедно постигаме добри неща. Възстановен е
параклиса на Инджовите извори и предстои откриване на църква в с.
Саранско. В чест на 150-годишнината на Църквата „Св. Архангел
Михаил “ гр. Стралджа, се възстановиха част от стенописите.
Църковните настоятелства в още 10 села и в Стралджа подготвят
проекти за ремонти на местните църкви, с които да кандидатстват по
ПРСР. В Саранско се изгражда чрез дарения нов църковен храм.
8. Работа по подобряване на обществения ред - сигурността
гражданите Този приоритет заема все по-голямо и важно място в
дейността ми. Отношение логично като се има предвид, че сигурността
на гражданите и фирмите е важен елемент за тяхната спокойна работа
и от там за превръщане на общината в по-добро място за живеене.
Не е времето и мястото за анализи, но следва да се отбележи, че в
момент на икономическа криза се засилва социалната криза и от тук
се създава възможност за намаляване сигурността на гражданите и се
увеличава битовата престъпност. Отнасям се с разбиране и тревога
към проблемите на живущите в града и общината и търся пътища за
тяхното решаване в рамките на компетентността на Общината.
До момента е извършено следното:
1. Инициирал съм създаването на Консултативен съвет, чиято задача
е набелязване и изпълнение на мерки за осигуряване сигурността
на гражданите и опазване на имуществото им. Първото заседание
на Съвета се проведе на 09.10.2013 г. Анализирана е обстановката,
набелязани са конкретни стъпки за подобряване опазването на
обществения ред и сигурността на хората и тяхното имущество.
Целта е да работим в синхрон и всяка институция, съобразно своята
компетентност, да полага усилия за преодоляване на проблема.
Сред най-тревожните изводи на анализа са:
- високият процент безработица в община Стралджа – 38,5%.
За този висок процент съществено допринася големият брой ромско
население, ситуирано главно в гр. Стралджа и по-големите села, което
има ниска степен на образование и липса на квалификация.
- Недостатъчна обезпеченост с човешки ресурс в РУП-Стралджа.
Въпреки усилията на служителите на управлението, голямата
територията на общината, струпването на компактни ромски общности
в града и по-големите села, големината на земеделските масиви,
множеството пустеещи жилищни сгради, водят до невъзможност за
ефективно опазване сигурността на гражданите и имуществото им с
наличният щат.
2. Общината осигури охрана на земеделските площи по програма
за временна заетост и чрез назначаване на щатни полски охранители.
3.Предложени са и приети на последното заседание на ОбС,
промени на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение
и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с
животинска тяга в Община Стралджа, касаещи размерите на глобите
и реда за временно задържане на нерегистрирани ППС. Целта
е да се ограничи възможността за извършване на престъпления
от собственици на каруци и да се подобри разкриваемостта при
извършени престъпления.
4. Въведено е видео наблюдение в ЦГЧ и възлови кръстовища
в града. Камерите са закупени, инсталирани и се поддържат от

- Административно обслужване – накратко за 11-те месеца на
2013 година са предоставени 18 хил.административни услуги от които
в общинския бюджет са постъпили 89 656 лв. Приходът от общински
такси възлиза на 610 993 лв.
- Във всеки отчет намирам място за взаимоотношенията
общински съвет – общинска администрация. Днешният няма
да е изключение и ще дам своята оценка за тези взаимоотношения.
Като игнорирам тяснопартийните и търсещи политически дивиденти
действия на отделни съветници, мога да определя тези отношения
като конструктивни и коректни. Общинският съвет е изключително
важен, водещ орган на местното самоуправление и от доброто му
взаимодействие с кмета и администрацията зависи как ще се развива
общината. За да се повиши и цялостното качество на местното
самоуправление е необходимо да се засили ролята и работата на всеки
общински съветник при формирането и вземането на решения, но така
също и да привличаме все повече гражданите, фирмите и отделни
специалисти извън администрацията, както и различните НПО при
съставяне на наредби, програми и вземане решенията на общината.
В тази насока имаме още какво да направим. Само по този начин
максимално ще защитим обществения интерес на нашите граждани и
различните населени места.
10. Работа по мотивация на ромите и включването им в
обществения живот
Реализирането на тази задача изисква възможните подобрения на
кварталите с преобладаващо ромско население и общината:
- частично благоустрои улици;
- подобрено е уличното осветление;
- включване имотите в сметосъбирането и сметоизвозването;
- създаване условия онези къщи, които отговарят на закона за
търпимост да бъдат узаконени;
През 2008год. създадохме Обществен съвет по етнически и
демографски въпроси като координиращ консултативен орган за
подпомагане общината в разработване и реализиране на общинската
политика по етнически и демографски въпроси. Ежегодно екип от
специалисти разработва програми за заетост.
За подобряване на детското здравеопазване и здравната култура на
жените работят двама медиатори, с което се разшири дейността и в
селата Лозенец и Зимница.
Отново ще подчертая – равностойното отношение на общинското
ръководство следва да намери адекватен отзвук и нашите съграждани
роми, трябва ясно и категорично да знаят, че не са привилегирована
общност, а граждани като всички, с други думи: трябва да носят
отговорност за своите действия както по спазване на наредбите така и
с участие в развитието на общината. Процесът е бавен, но усилията в
тази насока са систематични и вярвам , че ще доведат до положителен
резултат.
11. Политика на съставяне, изпълнение и разходване общинския
бюджет
Всичко извършено не би било факт, ако нямаме един действен
и реален общински бюджет. През всичките години позицията ми в
НСОРБ е за увеличаване възможностите за повече преки приходи,

поемане на отговорност за реализиране на по-мащабни проекти, главно
инфраструктурни. Всичко това има пряко отношение към главната
цел: подобряване условията на живот за гражданите от общината.
Спазвайки принципите за прозрачност, всяка бюджетна година бюджетът
се подготвя с участието на всички звена, представители на НПО и
гражданите. В етапа на изпълнение на общинския бюджет внасям два
пъти отчет пред Общинския съвет и населението – след шестмесечието
и приключване на годината.
Това са в синтезиран вид изпълнените ангажименти и реализирани
задачи за втората година на мандат 2011-2015 г. От изложеното до тук
следват изводите:
- Системно и последователно се използват всички инструменти
за осигуряване възможности за заетост и получаване на доходи
чрез подкрепа на бизнеса, ефективно управление на общинската
собственост,поддържане на оптимален брой услуги и участие в програми
за осигуряване на заетост. Приходите от мерки по този приоритет за
2013 г. възлизат на 641 182 лв., създадените работни места са 369;
- За подобряване и изграждане инфраструктурата на общината
и създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и туризъм
ефективно се използват всички възможни финансови ресурси европейски средства, общински бюджет, целеви средства и национално
финансиране. За 2013 година е реализирана строителната програма на
стойност 3 955 150 лв.
- Разполагаме с изцяло реновирана мрежа УВЗ, подходящо
оборудвана и обезпечена за качествена грижата за децата и младите
хора;
- Подобрена е спортната база, стимулираме развитието на
спортните клубове и масовият спорт;
- Отчетният период е изключително успешен в областта за
съхраняване и развитие на културните традиции.
- Отчитайки сериозността на проблемите при опазването на
обществения ред и сигурността гражданите съм ангажирал всички
институции в борбата с битовата престъпност – всяка според нейната
компетентност;
- С основание мога да определя взаимоотношенията общински
съвет – общинска администрация като конструктивни и коректни.
- За мотивация на ромите и включването им в обществения
живот се правят подобрения в кварталите и се изисква тяхното
адекватно социално вслючване;
- Общината е в добро финансово състояние защото политика
на съставяне, изпълнение и разходване общинския бюджет е
балансирана, основана на анализи и правилни разчети;
Уважаеми дами господа,
Оценките следва да се дават от хората, но бих искал да кажа,
че двете години от третия мандат са доказателство, че заедно
успешно продължаваме напред. С натрупания опит, знания и
контакти, с пълна ангажираност на всички звена на местната власт
към проблемите на гражданите ще продължим да изграждаме една
просперираща Стралджанска община.
Благодаря Ви и вярвам, че заедно можем да продължим да работим
пълноценно и отговорно за община Стралджа.

